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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

هجرة الفالشا الى األرض املقدسة

)

طـ ـبـق االصـل

صعود اليهود
اىل هاوية اجلحيم
ترجمة /زينب محمد
علـى الطـريق املـؤدية الـى تل ابـيب ،عنـد تلك الـواحة
الغريبـة احملميـة بحاجـز وكأنهـا ملكيـة خاصـة ،حيث
تتراصف عشرات الفنادق البـاذخة عند ساحل البحر
امليت ،وامـام العديـد من نقاط الـتفتيش ،كـانت رام اهلل ،وكانت
لــيل ــة الـ ـسـب ــات الـتــي يكـ ــون بع ــده ــا الـ ـسـبـت ي ــوم ـ ـاً لل ــراح ــة
واالستجمام ،كـان يرسم خاللـه الفريق الفرنـسي -اإلسرائيلي
حتـديـاً كبيـراً إلخـراج أول فيلـم للمخـرج (رادو ميهـيلينـو) عن
رحلـة الفالشـا ،اليهـود االثيـوبيني الـذين سـار اآلالف منهم يف
ع ــام يف ع ــام  1984ص ــوب ال ـسـ ــودان يف مح ــاول ــة لـله ــروب مـن
اجملاعـة لاللتحـاق باسـرائيل ،واحلـدث الكبيـر واخلطيـر الذي
شهـدته صحراء (يهودا) حيث تـابع (رادو) وفريقه رحلة هؤالء
احملفوفة بـاخملاطر واملفـاجآت .وما ان اشـرقت اخليوط االولى
لــشمـس يـوم األحــد ،حتــى جمع (رادو) فــريقه صــوب صحـراء
يهــودا حيـث مت تصـويـر ( )400شـخص يف مـشـاهـد صــامته يف
ـنه ـ ــار لف ــيلــم م ــن املف ـت ـ ــرض ان جت ـ ــري احـ ـ ــداثه يف
إث ـن ـ ــاء ال ـ ـ
الـسـودان ،انه معـسكـر كـبيـر لالجـئني وبـفضل مـؤثـرات خـاصـة
خـففت سـرعـة احلـركــة ملئــات من الـرجــال والنـسـاء واالطفـال
الـذين كـانـوا يـرتـدون اسمـاالً وثيـابـاً رثـة يعـيشـون حتت خيـام
ليـعي ــدوا متثـيل تــاريـخ الفالشــا الـيه ــود االثيــوبـيني احل ــاملني
ب ــالعــودة ال ــى االرض املقــدســة ،ويف عــام  1984بــدأت اســرائـيل
والـواليـات املـتحــدة االميــركيـة حتـرك ـاً واسع ـاً (النقـاذ) هـؤالء
االثـي ــوبـيـني مـن (اجمل ــاع ــة) واالعـت ــراف بـ ــوصفهـم عل ــى انهـم
مـنح ــدرون من املـلك سلـيم ــان وامللك ــة سبــأ ويـتحــدث الفـصل
التـاسع عـشر كـما يـدعي اليهـود يف التـوراة عن هـذه (القبيـلة
الـضالة الـضائعة) الـتي ستعود الـى األرض املوعودة عـلى ظهر
عقاب كبيـر ،ومن اثيوبـيا وعلى اجلـبال ،ويف منطقـة (غوندار)
يـشــرف نظـام مـنغيـستـو املــوالي للـسـوفـيت علـى هـذه املـرحلـة
املــرعـبــة الـتـي ق ــادت يه ــود الفالشــا الــى ال ـســودان حـيـث أعــد
(امل ــوس ــاد) س ــراً ط ــائ ــرات لـنـقل الـفالش ــا ال ــى اس ــرائـيل ،ام ــا
املـسـاعـدات الـتي قــدمتهـا الـواليــات املتحــدة االميــركيـة لـنقل
الفالشـا الـى اســرائيل فكـانـت مسـاعـدات مـاليـة قـدرت بـ()250
مـليـون دوالر دفـعت الـى الـسـودان (الـبلـد املـسـلم) لـكي يـسـمح
بهـذه العـمليـة مـن اراضيه مـن دون علم االشقـاء العـرب ،وكمـا
يقــول (شلــومــو) بــطل الفـيلـم ،لم تـكن هــذه الــرحلــة املــؤملــة
هـروبـاً من اجملـاعـة بقـدر مـا كــانت هجـرة ،لـكنهـا كـانت خـائـرة
وف ـ ــوض ـ ــوي ـ ــة ،إذ لــم ي ــصل عــمالء اخمل ـ ــاب ـ ــرات االس ـ ــرائــيل ـي ـ ــة
واتـص ــاالتهـم ال ــى اجلـب ــال ،ام ــا اخـب ــار اجل ـس ــر اجل ــوي ال ــذي
اقـامته اسـرائيل بـينهـا وبـني السـودان ،فقـد بلغـت كل االسمـاع
ولكـن لم يـتم حتــدي ــد املكــان الــذي سـتحـط علـيه الـطــائــرات
والوقـت اقالعهــا .قــال الـبعـض يـنبـغي الــذهــاب الــى الـســودان
لكن اين؟ ومتى ؟
لم يـكن احــد يعــرف! ورحل بعـضـهم بــاجت ــاه كيـنيــا ،والـبعـض
اآلخر باجتاه الصومال ،ومات بعضهم يف الطريق ،وكان هناك
الكثـير مـن املوتـى ..ويف اثنـاء الطـريق الطـويل واملتعب هـوجم
هـؤالء الفالشـا مـن قبل الـلصــوص وقطــاع الطــرق والفالحني
وقــتلهـم أدالؤهـم ،واخـتــطفـت الـن ـس ــاء واالطف ــال ومت بــيعهـم
وثـم ــة مـن م ــات مـن امل ــرض واجل ــوع والـتعـب وانـتح ــر آخ ــرون
عنـدما اكـتشفـوا الفخ الـذي وقعـوا فيـه ،ودفع بعضهـم ضريـبة
بــاهـظــة جــداً كـمــا قــالــوا الضـطــرارهـم ال ــى اخفــاء اص ــولهـم
اليهودية والغرض من رحلتهم ويف خالل اجلسر اجلوي االول
الــذي سـمي بـعمـليــة (م ــوئيــس) مت تهـجي ــر ثم ــاني ــة آالف من
يهود الفالشـا الى إسرائيل هلك منهـم أربعة آالف بني اثيوبيا
وال ـســودان وع ــاش الفالشــا الــذيـن كــان ــوا يفــضلــون ان يــطلق
علـيهـم اسم (بـيتــا اســرائـيل) الن كـلمــة فالشــا تـعنـي (املنـفي)
وتـ ــدل علـ ــى مـن لـي ــس لـ ــديه مـكـ ــان ـ ـاً أو ميــتلـك ارض ـ ـاً ،عـ ــاش
الفالشــا يف ع ــام  1984محـنــة قــاسـي ــة اوقعـته ــا بهـم اســرائـيل
والواليات املتحدة االميركية ،وكانت اشبه مبحنة (اخلروج من
مصـر) هـذه الـرحلـة الطـويلــة والشـاقـة صـورتهـا لهم إسـرائيل
عـمـالً مخلـصـ ـاً وكـبـي ــراً لــشعـب إس ــرائـيل وع ــدوا مــثل شع ــوب
الـشتـات االخـرى ،بـأنهم امتـوا بـألم (صعـودهم) الـى إسـرائيل!
وبطل الفـيلم (شلـومـو) هـو احـد هـؤالء األطفـال النـاجني من
خطر مـحدق والذين يصلون الى األرض املقدسة ،وبشكل بارع
وت ــرمـي ــزي يـص ــور اخمل ــرج (رادو) ص ــدى الـت ــسلـط ال ـسـي ــاسـي
والـديني الــذي يخضع الـشعـوب ويـرغمهـا علـى العيـش وإنكـار
ه ــويـته ــا والـتل ــون بـني احلقـيق ــة والـ ــزيف والـ ــذي يجـعل مـن
شـلومـو مغـتصبـاً وشلـومو لـيس يـهوديـاً بل يعهـد به الـى امرأة
يهـوديـة اثيـوبيـة فقـدت ابنهـا ،والـكثيـر مـن املشـاهـد التـي يتم
تـصــويــرهــا هـي م ـشــاه ــد الهجــرة واالنـتق ــال والغــش اخلفـي،
ولكـنه ــا يف الــصح ــراء وبـني الــصخ ــور وهـن ــاك ايـضـ ـاًص يـتـم
تصويـر املشاهـد النهائيـة يستعيـد فيها (شلومـو) الذي يصبح
طـبيـب العــالم ويـعثــر علــى امه يف الـصحــراء الغــربيـة (امـضِ
وعــش لـت ـصــبح) ه ــذا ه ــو عـنـ ــوان الفــيلـم ال ــذي ي ــروي م ــرور
(شلومو) رمز االختالط الثقايف بتجارب ومحن.

عن /لوموند

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

انقــــــــــــالب اجلنـــــــــــراالت
ان ازدياد اعداد اصوات اجلنراالت املتقاعدين الذين ينادون
باستقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد خلق اكثر املواجهات
جدية بني اجليش واالدارة منذ ان قام الرئيس هاري ترومان
بطرد اجلنرال دونالد ماكارثر يف  1951.كان ترومان محقا بال شك يف تلك
املسرحية امللحمية حيث قام ماكارثر اجلنرال القائد يف كوريا وبطل
احلرب العاملية الثانية بتحدي سلطة ترومان علنا مما اوجب ازاحته .ميجد
معظم االميريكيني املبادئ التي كانت على وشك االنهيار
وهي السيطرة املدنية على العسكرية .لكن املوقف اليوم
مختلف متاما.
اوال :ـم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواضـ ــح ان
اجلـنراالت املتقـاعدين الـستة
حل ـ ـ ـ ـ ـ ــد االن مـع احـ ـ ـت ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ـ
زيـ ـ ــادتهــم— يــتح ـ ــدث ـ ــون عــن
ـدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن زمــالئ ـه ـ ــم
الـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــائـه ــم واتـ ـبـ ـ ـ ــاعـه ــم
الـســابـقني ال ــذين مــازالــوا يف
اخلـدمــة .هنـاك حـوار خـاص
ث ـ ــابــت يف ع ـ ــالــم اجل ـن ـ ــراالت
االسـ ـ ـبـق ـ ــني ال ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ــني
واملــتقـ ــاعـ ــديـن .حـيـث يــبقـ ــى
املـتقــاعــدون ح ــديثــا مق ــربني
من اصـدقــائهم القـدامـى من
ال ــذيـن ك ــانـ ــوا يف االغلـب مـن
االقـل رتـ ـ ــب ـ ـ ـ ــة م ـ ـنـهـ ــم  .فـهـ ــم
يـساعـدون بعضهم وعلـى علم
مبجريـات االمور وقـد تشكلت
بـينهم حكمـة تقليـدية .وضّحَ
الفـ ــريق الــبحـ ــري املــتقـ ــاعـ ــد
غ ــريج نـي ــوب ــول ــد ،ال ــذي كَ ــانَ
مـ ـ ــديـ ـ ـ ـرَ الع ــمل ـي ـ ـ ــاتِ له ـي ـئـ ـ ــة
األركـان املـشتـرك ـةِ أثنــاء فتـرةِ
ال ـ ـتـخ ـ ـ ـط ـ ـيـ ـ ــط لـلـح ـ ـ ـ ـ ــربِ يف
ال ــع ـ ـ ـ ــراق ،ـه ـ ـ ـ ــذا ـب ـ ـ ـ ــاسـلـ ـ ـ ـ ــوب
إسـتثنـائيِ وعـاطفي اإلسـبوع

ـاض ـ ـ ـ ــي يف مـ ـج ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
التــامي ــزعنــدمــا قــالَ أنّه كَــانَ
يَكْتبُ "لتشجيعِ بعضِ الذين
مـ ــا زالـ ــوا يف مـ ــواقـعِ القـيـ ــادةِ
العـسكـريـةِ ".إسـتمــر"يَتحـدّى
أول ـئـك الـ ـ ــذيــن مـ ـ ــا زالَـ ـ ــوا يف
ـدم ـ ـ ـ ـ ــة . . .إلعْ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــاء
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
اصواتهم إلى أولئك الذين ال
يَـ ـ ـس ـت ـ ـط ـيـع ـ ـ ــونَ  --أَو ل ـي ـ ــس
عندهم فرصةُ للَتكلم".
هـ ـ ــؤالء اجل ـنـ ـ ــراالتِ لَ ـي ـ ـسـ ـ ــوا
حـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــات سـالم مـ ـبـ ـتـك ـ ـ ــرة
حـ ـ ـ ــديـ ـث ـ ـ ـ ـاً أَو دميـقـ ـ ـ ــراطـ ـي ــني
سـرينيَ( .يف احلقيقـة ان أحد
األسـبـ ــابِ الـ ــرئـيـ ـسـي ـ ـةِ الـتـي
مـنعـت حــدوث ه ــذا اإلنفجــارِ
العــام يف وقت سـابق كَــان قلقَ
اجلنـراالتِ بأن يَـبْدوا وكـأنهم
يَ ــتح ـيّـ ـ ــزون يف ال ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات
ال ـ ــداخلـيـ ـ ـةِ) انهـم رجـ ــال ذوو
خبرة مهنية أكثر مِنْ  30سنة
ـدم ـ ـ ـ ـةِ ،م ــن الـ ـ ـ ـ ــذي ــن
اخل ـ ـ ـ ـ ـ
يف ـ
اقسـموا بعد حرب فيتنام كما
ذكـر كــولن بـاول يف مـذكــراته"
عـنــدمــا جــاء دورنــا لـت ـسـيـيــر
االمـ ـ ــور لــم ن ـ ـ ــرضخ لـلحـ ـ ــرب

السـبـ ــاب غـيـ ــر مـ ــوثقـ ــة" رغـم
دلـك وكم ــا اعت ــرف نيــوبــولــد
لق ــد تك ــررت احل ــال ــة ث ــانـي ــة.
ميـكننـا ان نسـمع يف تعليـقات
مـ ـج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـم ــع اجلـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراالت
املتقاعـدين احساسـا بالذنب.
ب ـ ـ ــانـهــم عـل ـم ـ ـ ــوا ال ـ ـض ـب ـ ـ ــاط
الــصغ ــار ان جـنـ ــراالت حقـب ــة
احلـرب الفـيتنـاميـة فشـلوا يف
الــوقــوف بــوجــة وزيــر الــدفــاع
روبــرت مــاكـنــامــارا والــرئـيــس
لـينــدون جــونــسن وهـم فعلــوا
الشئ نفسه.
ثــانيــا :انه من الـواضـح ايضـا
ان اله ــدف لـيــس رام ــسفـيل ــد
فقط .حـيث ملح نيـوبولـد الى
ذلـك وك ـ ـ ــان االخ ـ ـ ــرون اك ـث ـ ـ ــر
وضــوحــا يف هــذا اخلـصــوص.
لـكن الــرجـلني ال ــوحي ــدين يف
احلـكـ ــومـ ــة االعلـ ــى مـن وزيـ ــر
الــدفــاع همــا الــرئيـس ونــائب
ال ــرئـيــس.و لـيــس مـن املــمكـن
ط ـ ـ ـ ــرده ـ ــم ـ ـ ـ ــا طـ ـب ــع ـ ـ ـ ــا ومتـ ـنـع
ـ
التعليمـات العسكريـة السرية
الـهج ـمـ ـ ــات الـعل ـن ـي ـ ـ ــة علـ ـ ــى
القـائـد االعلــى عنـدمــا تكـون

قواتة يف حالة حرب (.هنالك
اسـتـثـنـ ــاءات لهـ ــذه القـ ــاعـ ــدة
فبـاالضـافـة الــى مكـارثـر كـان
هـ ـنـ ـ ـ ــالــك اجلـ ـنـ ـ ـ ــرال جـ ـ ـ ــورج
مـ ــاكلــيلـني الـ ــذي يعـك ــس دور
ل ـنـك ـ ـ ــولــن ويف م ـ ـ ــرت ـب ـ ـ ــة اقـل
اجلـنـ ــرال الكـبـي ــر ســنغل ــوب ا
ال ـ ــذي ط ـ ــرد لـهج ـ ــومـه عل ـ ــى
ال ــرئيــس جيـمي كــارتــر حــول
سيـاستـة مع كـوريا .لـكن مثل
تلـك التحديات نـادرة مبا فية
الــكف ـ ــاي ـ ــة ل ـن ـت ـ ــذك ـ ــره ـ ــا ولــم
يـتـ ــوسع مت ــرد اي مــنهـم ال ــى
مجـ ـ ــام ــيع او حـ ـ ــركـ ـ ــة ميـكــن
وصفها بامانة بالثورة).
اح ـ ــرج ه ـ ــذا ال ـ ــرئ ـي ــس ب ـ ــوش
وادارته يف مـوقف اليحـسـدون
علــيه يف وقــت ي ـت ـ ــده ـ ــور فــيه
ال ـ ـ ــوضـع االم ـنــي يف الـع ـ ـ ــراق
وافغ ــان ـسـت ــان .اذا م ــا خــضع
بــوش لـثــورة اجلـنــراالت هــذه
فـ ـسـيـبـ ــدو وك ـ ــأنه تـ ــأثـ ــر مبـ ــا
وصفه رام ــسفـيل ــد بـط ــريق ــة
مراوغة ب(بجنرالني او ثالثة
من اصل االف" لكنه باالبقاء
عل ـ ــى رامـ ــسفــيلـ ـ ــد يخ ـ ــاط ـ ــر
بـ ـ ـ ــاسـ ـتـقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن
اجلـنــراالت رمبــا قــريـبــا جــدا
مـن ال ــذيـن يحـت ــرم ــون ن ــداء
ن ـيـ ـ ــوبـ ـ ــول ـ ـ ــد القـ ـ ــوي ب ـ ـ ــانهــم
ك ـضـب ــاط ق ــد اق ـسـمـ ــوا عل ــى
ال ــدسـتـ ــور وعلــيهـم الـي ــوم ان
يتحـدثـوا نيـابـة عن مـصلحـة
الق ــوات ويـنق ــذون ال ــدسـت ــور
ال ــذي ي ــشع ــر بـ ــانه يف خ ـط ــر
ال ـ ــوق ـ ــوع يف ف ـ ــوضـ ـ ــى حق ـب ـ ــة
فيتنام.
يف مواجهة هذه الورطة كانت
ردة فعل بــوش االولــى متــامــا
ك ـم ـ ــا ي ـت ـ ــوقـعهـ ـ ــا اي شخ ــص

*بقلم :رتشارد هولبروك
ترجمة :مروة وضاء

ي ــع ـ ـ ـ ــرفـه  :فـل ــق ـ ـ ـ ــد اعـل ــن ع ــن
ت ــأكـيـي ــد ق ــوي ب"دعـم ك ــامل"
لـرامـسفيلـد وحتـى انه يخـرج
عن مـسارة خـطبة لـيشيـر الى
وزيـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ب"دون" عـ ـ ــدة
مـ ـ ـ ــرات(.حـ ـي ــث كـ ـ ـ ــان ــت هـ ـ ـ ــذه
تعليقاتة امللحوظة حتى على
مـ ـ ــوظـف ادارته االخـ ـ ــر وزيـ ـ ــر
املـاليـة جـون سنـو.وقـد فهـمت
واشنطن املسألة).
يف الـنه ــاي ــة تـب ــدو لـي قـضـي ــة
االطاحة بوزير الدفاع مؤثرة
جـ ـ ـ ــدا .ول ــم اصـل الـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا
االسـتـنـتــاج بـب ـســاطــة ب ـسـبـب
االخـ ـطـ ـ ــاء املـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة او النه
"يـج ـ ــب ان يـ ـ ـتـحـ ـ ـمـل احـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة" ف ـ ــالعـ ــديـ ــد مـن
احمليـطني بـرامـسـفيلـد كـانـوا
مـت ــورطـني ب ـش ــدة يف اخ ـط ــاء
العـراق وافغانـستان .والعـديد
منهم مازال يحتفظ مبنصبه
واالخر برتبتة العسكرية.
ان الـ ـسـبـب الـ ــرئـيـ ـسـي الـ ــذي
حتتـاج االمــة من اجلـة لـوزيـر
دفاع جـديد مـلح بشكل كـبير.
ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ب ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فـ ـ
االست ــراتيـجيــات الفــاشلــة يف
الع ـ ــراق وافغ ـ ــانـ ـسـت ـ ــان الـتـي
الميكـن اصالحهــا طــاملــا بـقي
رام ــسفـيل ــد يف مـ ــوقع اص ــدار
االوامـر .ان تغلغل رامـسفيلـد
امللحـوظ الـذي يصل الـى ادق
التفـاصيل يحـتم اليـوم اعادة
الـنـظــر يف االسـتــراتـيجـيــة يف
منطقتي احلرب بشكل تام.
لقـ ــد فهـم لـيـن ــدون ج ــون ـسـن
ذل ــك يف  1968ح ـ ــني اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
وزيـر الـدفـاع الـذي يتـدخل يف
ادق الـ ـ ـت ــف ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـيـل االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
م ــاكـن ــام ــارا مـن الـبـنـت ــاغ ــون

وابدله بكالرك ام .كلفورد .يف
غضـون اســابيع تفقـد كلفـورد
ال ـسـي ــاس ــة مـن كل ج ــوانـبه ــا
وب ـ ــدأ عــمل ـي ـ ــة فـك االل ـت ـ ــزام
املــؤملــة والـط ــويلــة .والـيــوم ال
ت ـ ــزال هـ ـ ــذه الق ـ ــرارات م ـث ـ ــارا
احل ـ ـ ـ ــاد وه ــنـ ـ ـ ـ ــالــك
ـج ـ ـ ـ ــدل ـ
لـل ـ
ـالف ـ ـ ـ ــات ـع ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة بـ ــني
اخ ـ ـت ـ
الــوضـعني .لـكن شـيئــا واحــدا
كـ ــان واضح ــا حـيـنهـ ــا وواضح
الـيــوم وه ــو انه اذا لـم يـتغـيــر
وزي ــر ال ــدف ــاع لـم ولـن تـتغـي ــر
السياسة.
لـ ــن يـ ــك ـ ـ ـ ــون رد فـعـل ال ـ ـب ـ ـيـ ــت
االب ـي ــض االول ه ـ ـ ــو نه ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
القصـة .فاذا احتـد املزيـد من
اجلـ ـن ـ ـ ــراالت الـغ ـ ـ ــاضـ ـب ــني—
وحتمـا سيفعلـون—والعـديد
منهم من ذوي السير احلسنة
واذا لــم ي ـتـغ ـي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــوضـع يف
العراق وافغـانستـان (وهنالك
اسباب ضئـيلة جتعلنـا نعتقد
انه سيتغير) عندها ستستمر
ه ــذه الع ــاصفــة الــى ان تـبــدد
دونــالــد رامــسفـيلــد والعــديــد
غ ـيـ ـ ــره .اال ان ال ـ ـشــئ امل ـث ـيـ ـ ــر
للـتـ ـسـ ــاؤل هـ ــو :مـ ــا اذاكـ ــانـت
سـ ـتـ ـ ـ ــأت ــي هـ ـ ـ ــذه الـعـ ـ ـ ــاصـفـ ـ ـ ــة
م ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرة جـ ـ ــدا يف حــني لــن
يعـ ــود هـنـ ــالـك امـل يف انقـ ــاذ
شئ يف العراق وافغانستان؟

عن /الواشنطن بوست
*رتشارد هولبروك  :هو سفير
سابق للواليات املتحدة يف األمم
املتحدة ويكتب مقالة شهرية يف
الواشنطن بوست

العزف عىل حلني الغضب و اليأس
بقلم  :جيمس كارول
ترجمة  :نعم فؤاد
يف االسبــوع امل ــاضي تـصــاعــدت قـعقعــات الــسيــوف
حتـى مألت الـسمـاء .فقـد نـشـرت تقـاريـر مـختلفـة
ابـرزها تلك الـتي ظهرت يف الـنيوركـر بقلم سـاميور
هـي ــرش و الـتـي اش ــارت ب ــان واشـن ـطـن ق ــد ج ــردت
ال ـسـيف مـن غـم ــده و صع ــدت مـن ته ــدي ــده ــا ال ــى
ايـران التي تـرفض تعليق بـرنامجـها النـووي .و قد
مثـلت هذه الـتقاريـر حتذيـرات مقصـودة يتضمـنها
التخـطيط و املمارسـات العسكريـة التي تقع ضمن
استـراتـيجيــة سيـاســات واشنـطن القـسـريــة .و لكن
مـن يـضـمـن بــان ادراة ب ــوش ال تق ــوم به ــذه اللعـبــة
بـقصــد التهـديـد فقـط و لن تـطلـق العنــان للقـوى
التـي ال تتـمكـن من الـسـيطـرة عـليهــا لتـتعثـر مـرة
اخرى يف مواجهة كارثية ؟.
استبعد احد املـسؤولني االيرانني ان يكون احلديث
عن عمـل عسكري امريكي وشـيك بانه مجرد حرب
نفــسيـة .و لـكنه اضــاف بعــد ذلك مالحـظــة مهمـة
عنـدمـا قـال  " :بــدال من ان نعـزو هــذه التهـديـدات
الــى دوافـع استــراتيـجيــة اال انه ــا اعالن ( للغــضب
والـيأس االمـريكي ) " .لقـد قفزت هـذه العبـارة من
التقـارير االخبارية و املطلوب الـنظر اليها بجدية.

انهـا لم تخطر على بـالي من قبل و هي ان الغضب
و الي ــأس همــا الـتعــريف الــدقـيق لـلمــزاج الـشــامل
الـذي يسـود امريكـا .و قد تكـون املواقـف العاطفـية
هي الــشيء ال ــوحيــد الــذي يــشتــرك فـيه ال ــرئيـس
بـ ــوش و احملـي ـط ـ ــون به بـ ــاجلـيـ ــوش الـتـي حتـيــط
بــاع ــدائه .نحـن ي ـســودن ــا الغـضـب والـي ــأس الن كل
الكـوابيـس الـتي تخـوفنــا منهـا قـد مـرت علـينـا .ان
مجــمـ ـ ــوعـ ـ ــة ب ـ ـ ــوش واقعـ ـ ــة يف يـ ـ ــاس وغـ ـضــب الن
طمـوحـاتهـم الكبـرى التـي ال يعتبـرونهـا طمـوحـات
انانيـة قد فـشلت يف كل خطـواتها .حقـا ان الغضب
واليـأس سـيبـدو حـتمـا علــى ردود الفعل العــاملي ملـا
قــامت به امـريكـا الــذي يتــوجب عـليهـا ان تـواجهه
االن .و بيـنمـا الغـضب واليــأس عنــد اولئك الــذين
هـم علــى هــامـش القــوة ال يــزيــد اال مـن خبــرة من
هم علـى هامـش الضعف واالنهيـار .اال ان الغضب
والـي ــأس عـن ــد ال ــذيـن ال ي ــزال ــون يف ط ــور ت ــشكـيل
سياستهم الـوطنية سيكـونان خطيـرين حقا اذا ما
ارتبطت مثل هـذه السياسة بالعواطف بصورة اكثر
مـن املعقــول .هل مـثل هــذه العــواطف املـشــوشــة و
الـواهنـة هـي التي حتـدد مسـار الـواليـات املتحـدة ؟

س ــؤال مـثل ه ــذا ق ــد يـب ــدو وقحـ ــا و لكـن خالص ــة
القـول ان مـا تــوحي به الـسيـاسـة االمـريـكيــة اشبه
بـعدسـة تعكـس اضواءهـا خارج دائـرة النظـر لتثـير
االنتباه ملا يحدث  .ان ما تواجهه الواليات املتحدة
مـن ضغـط و حتــدي ــات التـي يق ــوم املتـطــرف ــون من
السنة مبـعظمها  .فلماذا اجملازفـة بتاجيج الشيعة
يف الـعالـم ضدنـا عنـدما تـهدد ايـران بعـنف ؟ .مثل
هـذا الـشي قـد حـدث مـن قبل  .فقـد كـان الـغضب و
الـيــأس مـن الـتـمكـن مـن القـبـض علــى اســامــة بـن
الدن هــو الــذي غــذى الـتح ــرك املنــايف لـلعقل ضــد
صـدام حـسـني .ان الهجـوم علـى العـراق قـبل ثالث
سنـوت كــان ميثل ادنـى الـتصــرف املتهـور و االعمـى
قادنا اليه نفس االسلوب الذي ضللتنا به القاعدة
و قــادتهــا و دفعـتنــا الــى افغــانــستــان .هــذا الـتهــور
يعلن عـن نفسه و بـشكل واضح يف التخـطيط غـير
املناسب للحرب يف الواليات املتحدة.
و االن مـع ايران اصبـحت القضيـة تشـمل االسلحة
النـوويــة  .فلنـنظـر الـى االنـدحـار الــذاتي املـشـوش
الـذي تقـوم به جمـاعة بـوش ليـتسـنى لـها ان تـدفع
طهـران للتخلي عـن برنـامجها الـنووي .فهـي تقوم

بــالتهـديـد لهـا نـوويــا و بصـورة واضحـة .فقـد افـاد
سـيم ــور هيــرش الــذي كــان ق ــد استــدعــى مـســؤوال
سـابقـا يف االدارة االمــريكيـة لـيخبــره ان الطـائـرات
احلـربية االمـريكيـة القريـبة من ايـران كانت تـطير
مـت ـظ ــاهـ ــرة بحـمـله ــا رؤوسـ ـاً ن ــوويـ ــة و ذلك اثـن ــاء
املنـاورات العـاجلـة الـتي عــرفت بــاسم القـصف من
فـوق االكتاف .هذه الـتمرينات تـكشف عن استعداد
الواليات املتحدة الستخدام اسلحة نووية تكتيكية
ضـد املنشـات النوويـة االيرانيـة .و اذا ما كـانت هذه
املـن ــاورات امل ــذك ــورة ق ــد ج ــرت ام ال ف ــان الـتق ــاري ــر
الرسـمية عنها ال متثل سوى التلـويح بطريقة غير
اعتيـادية او غير مسؤولة باستخدام سالح ال ميكن
تـص ــوره .و يــتلخـص ه ــذا امل ــوقف كـم ــا يلــي ؛ لكـي
منـنـعكـم مـن احلـص ــول عل ــى سالح نــووي سـن ــوجه
لـكم ضـربـة نـوويـة و كـانه لـم يكفـينـا مـا نحـن فيه
مـن ال مـعق ــولـيـ ــة .لق ــد اخـت ــارت ادارة ب ــوش ه ــذا
الشهر و هي يف خضم مـواجهتها النووية مع ايران
 .ان تكـشـف عن خـطـتهــا النـشــاء مجـمع مـتكــامل
النشاء االسلحـة النوويـة .و هذا تصعـيد يف قدرات
الـواليـات املتحـدة النـوويـة ليـس له صلـة بـازاحـة و

اسـتبـدال االف الــرؤوس النـوويـة .ان الـوعـود الـتي
اطلقت بشان انتاج قنابل جديدة قد اجنزت و من
ضمـنها السـالح املسمى ( حـامي الترسـانة ) الذي
ه ــو قـي ــد الـتـصـنـيع و ال ــذي ل ــرمب ــا ســيك ــون آخ ــر
مـ ـسـم ـ ــار يف نع ــش معـ ــاهـ ــدة احلـ ــد مـن االسـلحـ ــة
النوويـة التي تلزم الواليات املـتحدة بالتخلص من
اسلحـة كهـذه و ليـس يف تعـزيـزهـا .ان جعل املـرجل
العـراقـي يغلـي اكثــر سيعـطي ايــران املبـرر لـتنـدفع
اكثـر يف سبـيل احلصـول علـى قـدرات نـوويــة  .التي
سـيكــون مبـررهـا قــدراتنــا النـوويـة .لـكن الى مـدى
سيـوصلنـا انـدحـارنـا النفـسي .فبـالتـاكيـد هنـالك
شـيء مـ ــا يحـ ــدث  .فـبـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ــى الـن ـظـ ــريـ ــة
االستـراتـيجيـة الـذكيـة والـتي هـي قيــد العمل  .اال
ان مـثل ه ــذه ال ـسـي ــاس ــات هـي ألن ــاس محـبـطـني و
غـاضبـني بشــدة و مصـابني بجـروح نفـسيـة .ان من
يعـارض منا مـثل هذه الـسياسـات سوف يـذعن الى
تصوراتنـا للغضب و االحباط املتآتية من مخاوفنا
و مخاوف العالم .لكـن هنالك معارضـة متخوفة و
بـنفــس ال ــوقــت معق ــول ــة سـت ــزداد اكـث ــر ض ــد ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات.
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